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Al uw kerkzaken 
digitaal
Appostel geeft u de mogelijkheid om 
altijd en overal betrokken te zijn bij uw 
kerkelijke gemeente. Met de app kunt 
u alle kerkelijke geldzaken op één plek 
beheren, de kerkbode digitaal lezen en 
veilig, AVG-proof, contactgegevens be-
kijken van de mensen uit uw gemeente.

Uw gemeente klaar
voor de toekomst
Appostel maakt het voor iedereen makkelijk 
om giften te geven, gebruik te maken 
van de digitale collecte en deel te nemen 
aan Actie Kerkbalans. Maar ook andere 
uiteenlopende, lokale acties in uw gemeente 
zijn mogelijk via Appostel. Als aanvulling op 
de traditionele methodes spreekt Appostel 
alle generaties aan, waardoor een zo groot 
mogelijke groep mensen betrokken kan zijn 
bij de kerk. 

AVG-proof
Appostel bundelt alle data en persoonlijke 
gegevens in een besloten en beschermde 
omgeving, alleen inzichtelijk voor de leden 
van uw kerkelijke gemeente. De app voldoet 
hiermee aan de wet- en regelgeving omtrent 
privacygevoelige informatie (AVG).

Appostel dient 
uw gemeente 
Stichting Kerkelijk Geldbeheer vindt het 
belangrijk om betaalbare mogelijkheden 
op het gebied van digitale geldwerving 
beschikbaar te stellen. Daarnaast helpen 
we u graag op weg met persoonlijke onder-
steuning. Appostel is speciaal ontwikkeld 
voor PKN-gemeenten en hierdoor ook alleen 
beschikbaar voor PKN-gemeenten.  

Verschillende 
mogelijkheden 
met Appostel app
Agenda
In één oogopslag ziet u wanneer de
volgende kerkdienst of Bijbelkring is. 

Collecteren
Maak gebruik van de mogelijkheid om 
uw collecte digitaal te geven. Door een 
tegoed (digitale collectebon) aan te kopen 
met iDEAL, geeft u daarna elke collecte 
eenvoudig en snel. 

Actie Kerkbalans
Doe uw toezegging én geef uw bijdrage aan 
Actie Kerkbalans via de app. Maar u kunt ook 
meedoen aan andere (diaconale) acties. 

Actualiteiten
U bent altijd op de hoogte van het laatste 
nieuws van uw kerkelijke gemeente. Luister 
de kerkdiensten terug via de app en lees de 
digitale kerkbode. 

Kerkchat
Informeer elkaar gemakkelijk en snel door 
gebruik te maken van de chatfunctie.
 
Contactenlijst
Met de contactenlijst vindt u andere 
gemeenteleden en ziet u verschillende 
groepen, bijvoorbeeld de groep “College van 
diakenen”. 

Kerkelijke webwinkel
Alles wat uw gemeente aanbiedt, kunt u 
via de app kopen. U kunt hierbij denken 
aan ansichtkaarten of stroopwafels voor 
het goede doel, maar ook liedboeken en 
entreekaarten. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over Appostel?  
Bezoek dan onze website appostel.nl  
en download onze demoversie met de 
nieuwste functionaliteiten.

Betaalbare oplossing voor digitale geldwerving 


